
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și 
depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul 

Alexandria pentru anul fiscal 2022

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară de 
lucru, având în vedere:

- Referat de aprobare nr.31012/09.12.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr.31014/09.12.2021 al Direcției Impozite și Taxe Locale, 
Arhitect Sef, Directia Juridic Comercial, Directia Economica ;
- Raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;
- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. „ a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b “și art. 30 din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (1) lit. „ k” și ale art.26 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 16 alin.(2) din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului- cadru 

al serviciului de salubrizare a localităților;
- Prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011

privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu;

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publica,
republicata;

- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la     
15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (4) lit. „ c”, din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art.136 alin. (1),  art.139 alin.(1), alin.(3) lit.c și alin.(6) şi ale art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se instituie taxa speciala de salubrizare pentru colectare, transport si depozitare 
deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria.



Art.2. Se aprobă Regulamentul de instituire a taxei speciale de salubrizare pentru colectare, 
transport si depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru 
anul fiscal 2022, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice datorata pentru anul fiscal 2022 și intră în vigoare începând cu 01.01.2022.

Art.4. Contractele de prestari de servicii de salubrizare incheiate de operatorul de 
salubrizare cu persoanele fizice din municipiul Alexandria vor fi reziliate de catre acesta, pana la 
data de 01.01.2022.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului
municipiului Alexandria, Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Alexandria, pentru 
cunoaștere și punere în aplicare.

Președinte de ședință: Contrasemnează:
Consilier,                                                                    Secretar General,

Silvia Cobârlie Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr. 330 /17.12.2021



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA ALEXANDRIA
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
NR.31012/09.12.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește: stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare 
deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022

Priveste: Stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport si 
depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul 
fiscal 2022

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a 
autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin Legea 
nr. 199/1997, stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 are la baza 
prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea 
turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.

Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale 
pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se 
stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi 
juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau 
serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 
organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt 
obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de 
activitate a acestui tip de serviciu.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să 
instituie taxe speciale de salubrizare, conform prevederilor 
legislatiei in vigoare, şi să deconteze lunar operatorilor, direct din 
bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate.

Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice pentru anul 2022  impun 
aprobarea unui Regulamente de instituire a taxei speciale de salubrizare pentru colectare, 
transport si depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru 
anul fiscal 2022.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Directia Impozite si Taxe Locale va
propune spre analiza Raportul de specialitate nr.31014/09.12.2021 privind aprobarea taxei 
speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri  municipale pentru 
persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022.



Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si  oportuna, in conformitate  cu prevederile 
art. 136, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Impozite si Taxe Locale, a unui 
proiect de hotarare privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2022.

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 

PRIMAR,
Victor Dragusin



Judetul Teleorman
Primaria  Alexandria
Directia Impozite si Taxe Locale
Nr.31014/09.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri 
municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022

Prin Referatul de aprobare nr. 31012/09.12.2021, Primarul municipiului Alexandria propune
elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, 
transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 
2022.

Proiectul de hotarare propus are ca scop stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 
fizice.

La stabilirea taxei speciale de salubrizare care se face venit la bugetului local pentru anul 2022, 
s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:

ÿ Constitutia Romaniei, care la art. 56, alin. (1) prevede: ,,Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin 
impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”;

ÿ prevederile art. 9 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997, la pct. (3) stipuleaza: ,,Cel putin o parte din resursele 
financiare ale autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa provina din taxele si impozitele locale, al 
caror nivel acestea au competenta sa il stabileasca in limitele legale.”;

ÿ Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
ÿ Legea nr.101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare.

Se impune elaborarea unui proiect de hotarare privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru

anul 2022 pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului Alexandria in scopul 
finantarii cheltuielilor publice locale.

Impozitele si taxele locale sunt reglementate de Titlul IX din Legea nr.227/2015  privind Codul fiscal 
si constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ- teritoriale, avand ca surse: 

¸ impozitul/taxa pe cladiri, 
¸ impozitul/taxa pe teren, 
¸ impozitul pe mijloace de transport, 
¸ taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, 
¸ taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate,
¸ impozitul pe spectacole, 
¸ taxe speciale,  
¸ taxe judiciare de timbru,
¸ alte taxe locale.



1.Consideratii de ordin economic:

Codul fiscal prevede la art. 484 din Legea nr.227/2015, ca pentru functionarea unor servicii publice 
locale create in interesul unor persoane fizice si juridice, consiliul local poate adopta taxe speciale .

Conform art. 30, alin. (1) si (2) din Legea nr.273/2006 privind Finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, veniturile fiind utilizate 
pentru acoperirea cheltuielilor curente de intretinere si functionare a serviciilor pentru care au fost instituite 
taxele.

Taxa speciala de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri  municipale pentru
persoane fizice in municipiul Alexandria

In cadrul municipiului Alexandria, exista persoane care au încheiat contact de salubrizare si altele 
care nu au vrut sa încheie acest contract. 

Conform art. 26 alin (1) din Legea nr. 101/2006, in funcţie de natura activităţilor prestate, atât în 
cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de 
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare; 

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale; 
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. 

Conform art.26 alin.(1) lit.b din Legea nr.101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, in funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului 
de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale.

Structura  şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale (alin (8) de la acelasi articol invocat mai sus) vor fi 
stabilite astfel încât:  

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului 

de salubrizare; 
c) să încurajeze investiţiile de capital; 
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare, autoritățile administrației publice locale au 
obligația să stabilească, în condiţiile legii, taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor persoane fizice.

Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice care beneficiază de serviciile de 
salubrizare.

Prin prezentul regulament se reglementează instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare 
în cazul utilizatorilor casnici. 

Veniturile încasate din colectarea taxelor speciale de salubrizare stabilite asa cum s-a precizat mai 
sus, vor asigura finanțarea activităților serviciului de salubrizare.

Contractul de prestare a activitatii de colectare a deseurilor menajere, încheiat de utilizator în nume 
propriu cu operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială, prin care   s-au 
stabilit tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual persoanele fizice, va inceta, prin reziliere de 
catre operatorul de salubrizare.

Taxa speciala de salubrizare se datoreaza de catre toti contribuabilii persoane fizice din municipiul 
Alexandria, beneficiari ai serviciului de  salubrizare.

Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe in functie de imobilele locuite efectiv si detinute 
in proprietate, inchiriere, in folosinta, in administrare, in leasing etc., indiferent daca au sau nu domiciliul sau 
resedinta in municipiul Alexandria.



Conform prevederilor  capitolului VI – Raspunderi si sanctiuni, din Legea nr. 101/2006,  autoritatile 
administratiei publice locale, sunt sanctionate  contraventional in cazul in care, nu au instituit taxe specile 
pentru utilizatorii care refuza incheierea contractelor de prestari de servicii cu operatorul serviciului de 
salubrizare (art. 30, alin (3)). Constatarea contraventiei prevazuta mai sus sa  face de catre agentii 
constatatori ai A.N.R.S.C. 

Intrucat, din populatia care este rezidenta in municipiul Alexandria, doar 25.378 de locuitori sunt in 
contract cu operatorul de colectare si transport, conform prevederilor legale invocate mai sus, autoritatea 
locala trebuie sa instuie taxa de salubritate pentru diferenta de persoane care nu au contract cu operatorul si 
care, intr-un fel sau altul, genereaza deseuri care sunt colectate de operator de la punctele de colectare sau se 
regasesc in depozite salbatice in jurul localitatii si trebuie sa fie colectate de operator si transportate la 
depozitul de la Mavrodin. Toate aceste activitati sunt consumatoare de resurse financiare care sunt suportate 
din bugetul consilului local prin diverse actiuni de colectare si depozitare a acestora in locurile special 
amenajate. 

Deoarece instrumentul economic ,,plateste pentru cat arunci” se instituie pentru toate cantitatile de 
deseuri care se colecteaza din municipiul Alexandria si, in conformitate cu prevederile actelor normative 
invocate mai sus, autoritatea locala este raspunzatoare de salubrizarea localitatii si este obligatorie prin 
consecintele pe care le are asupra sanatatii populatiei si asupra mediului, autoritatea locala trebuie sa instituie 
taxa de salubritate. Aceasta taxa se poate institui, atat pentru toata populatia rezidenta in municipiul 
Alexandria sau doar pentru populatia care nu are contract cu operatorul. La stabilirea acestei taxe trebuie sa 
se tina seama de cheltuielile care se fac de catre autoritatea locala pentru eradicarea depozitelor salbatice din 
jurul localitatii, de cheltuielile care se vor face pentru implementarea selectarii la sursa a deseurilor 
municipale care se genereaza in locuintele colecteive din localitate, asa cum prevede Ordonanta nr.74/2018.

2.Consideratii de ordin juridic:

v Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
v H.G. nr.1/2016 –pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulteriore ;
v Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare
v Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
v Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare ;
v Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al 

localitatilor ;
v Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare;
v Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu  modificarile   si 

completarile ulterioare ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru asigurarea veniturilor proprii 
ale bugetului local al municipiului Alexandria in anul 2022 in scopul finantarii cheltuielilor publice locale, pe 
de o parte si tinand cont de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte si in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca cele 
ce au fost mentionate sunt necesare, oportune si legale, se impune elaborarea unui proiect de hotarare privind 
stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul fiscal 2022, care sa fie supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului local al municipiului Alexandria.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local pentru anul 2022, urmatoarele:
1) Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice in municipiul  Alexandria, conform 

Anexei nr. 1 la prezenta de hotarare.



2) Aprobarea Regulamentului de instituire si adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, 
transport si depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria, conform Anexei 
nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Director Imp.si Taxe Locale,  Arhitect Sef,
Claudia Ureche Anne-Marie Gacichevici

Director Juridic Comercial              Director Directia Economica                                  
Postumia Chesnoiu         Haritina Gafencu

,
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA 
CONSILIUL LOCAL la H.C.L.nr. 330/17.12.2021

REGULAMENTUL
de instituire a taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport si depozitare deseuri 

municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1. Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare, autoritățile administrației publice locale 
au obligația să stabilească, în condiţiile legii, taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor persoane 
fizice . 

2. Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice care beneficiază de serviciile de 
salubrizare.

3. Prin prezentul regulament se reglementează instituirea și administrarea taxei speciale de 
salubrizare în cazul utilizatorilor casnici.

Conform art.26 alin.(1) lit.b din Legea nr.101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, in funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi 
locale.

Veniturile încasate din colectarea taxelor speciale de salubrizare stabilite asa cum s-a precizat mai sus,
vor asigura finanțarea activităților serviciului de salubrizare.

4.Contractul de prestare a activitatii de colectare a deseurilor menajere, încheiat de utilizator în nume 
propriu cu operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială, prin care
s-au stabilit tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual persoanele fizice, va inceta, prin 
reziliere de catre operatorul de salubrizare.

5.Taxa speciala de salubrizare se datoreaza de catre toti contribuabilii persoane fizice din municipiul 
Alexandria, beneficiari ai serviciului de  salubrizare.

6. Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe in functie de imobilele locuite efectiv si detinute 
in proprietate, inchiriere, in folosinta, in administrare, in leasing etc., indiferent daca au sau nu domiciliul 
sau resedinta in municipiul Alexandria.

CAPITOLUL II- INSTITUIREA ȘI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

ART.1. Reguli generale

1.  Toate persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Municipiul Alexandria sau care au
domiciliul pe raza altei unitați administrativ-teritoriale, dar locuiesc efectiv într-un imobil situat pe raza
Municipiului Alexandria, au calitatea de utilizatori casnici al serviciului de salubrizare.

2. Persoanele fizice care dețin în proprietate o clădire (locuită/nelocuită/locuită temporar), 
indiferent de destinația ei (rezidențială/nerezidențială/mixtă), aflată pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Alexandria, au obligația de a depune Declarația de impunere pentru stabilirea taxei speciale 
de salubrizare pentru fiecare proprietate deținută, indiferent dacă este locuită de proprietar sau dată în 
folosintă (comodat, închiriere, concesiune, etc) altor persoane fizice sau depun o declaratie pe propria 
raspundere privind situatia de fapt referitoare la numarul de persoane care locuiesc efectiv in imobilul 
respectiv și datorează taxa specială de salubrizare, în condițiile stabilite prin prezentul regulament.
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3. În cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale,  date în administrare, concesionate, închiriate, date în folosinţă, după caz, oricăror utilizatori 
casnici ai serviciului de salubrizare, taxa specială de salubrizare se datorează de concesionari, locatari, 
titulari ai dreptului de administrare sau folosinţă, după caz. În cazul transmiterii ulterioare altor utilizatori 
a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa specială de 
salubrizare se datorează de către utilizatorul final care are obligația depunerii declarației de impunere 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul regulament. In cazul în 
care utilizatorul final este persoană juridică sau persoană fizică care desfăşoară activităţi economice pe 
baza liberei iniţiative, precum şi cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberală,
acesta este obligat la încheierea contractului individual cu operatorul de salubrizare.

4. Taxa specială de salubrizare se datorează către bugetul local al Municipiului Alexandria.
5. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, 

Declarația de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare se poate depune de unul dintre 
coproprietari sau de fiecare în parte, după caz.

6. Contravaloarea serviciilor prestate pentru persoanele juridice se achita direct la operatorul 
serviciului de salubrizare, in baza unui contract incheiat cu acesta.

ART.2. Instituirea taxei speciale de salubrizare

1.Pe teritoriul administrativ al Municipiului Alexandria, se instituie taxa specială de salubrizare pentru 
generatorii de deșeuri municipale – denumiti în continuare utilizatori casnici, în condițiile stabilite de 
prezentul regulament.
2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabilește și se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.
3. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de 9,95  lei/luna/persoana.
4. Taxa speciala de salubrizare poate fi actualizata, conform legislatiei in vigoare, in cazul in care intervin 
modificari  semnificative ale costului serviciului de salubrizare. 
5. Sumele provenite din taxa speciala se vor incasa in bugetul local, la subcapitolul 36.02.06 „Taxe 
speciale” si se vor utiliza exclusiv pentru finantarea activitatii de salubrizare.
6. Taxa specială de salubrizare se datorează de către utilizatorii casnici ai serviciului, astfel:

a) Taxa specială de salubrizare se calculează pentru fiecare persoană care locuiește efectiv în imobilul 
rezidențial/mixt, iar impunerea taxei speciale de salubrizare se face pe numele proprietarului sau 
locatarului imobilului;

b) Numărul de persoane pentru care se face impunerea taxei speciale de salubrizare va fi stabilit, 
conform declarației pe proprie răspundere a chiriașului în cazul locuințelor proprietate de stat sau 
proprietate a unității administrativ-teritoriale;

c) In cazul refuzului declarării numărului de persoane, stabilirea taxei de salubrizare se va face din 
oficiu, conform prezentului regulament.
7. În vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, proprietarii/chiriasii imobilelor rezidențiale/mixte, au 
obligația depunerii declarațiilor de impunere/rectificative, după caz, în condițiile stabilite prin prezentul 
regulament.

ART. 3. Depunerea Declaratiei pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare

1.Persoanele fizice, proprietari de imobile cu destinația rezidențială/mixtă, au obligația depunerii 
declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, conform Anexei nr. 1 la prezentul 
regulament și de a achita taxa specială de salubrizare. Declarația de impunere se depune pentru fiecare 
unitate locativă deținută, fie că este locuită de proprietar, fie că este utilizată de alte persoane fizice 
( închiriată, comodat, etc), pentru toate persoanele din imobil care beneficiază de serviciul de salubrizare, 
proprietarul devenind subiect de drept fiscal. Declaratia poate fi depusa si de alt membru major al 
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familiei. Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt inchiriate altor persoane fizice 
obligatia de a declara si de a achita taxa revine proprietarului. 

2. În vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare concesionarul /locatarul/ titularul dreptului de 
administrare, folosință, inchiriere sau concesiune al imobilului proprietate de stat sau a unității 
administrativ teritoriale, are obligația depunerii declarației de impunere conform Anexei nr.1 prevăzuta
de prezentul Regulament, după caz, la Direcția de Impozite și Taxe a Primăriei Municipiului Alexandria.

3. În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligația de a depune 
declarația de impunere, declarația de scădere și obligația de plată revin moștenitorului/moștenitorilor de 
drept.

4. Declaratiile de impunere/ declaratiile de impunere rectificative pentru stabilirea taxei speciale 
de salubrizare sunt asimilate deciziilor de impunere sub rezerva unei verificări ulterioare, reprezentând 
titlu de creanță ce devine titlu executoriu în condițiile legii de la data depunerii acestora la Direcția 
Impozite și Taxe.

5.Declarațiile de impunere/rectificative, se depun pana la 31.01.2022 la registratura Primăriei 
Municipiului Alexandria- Direcția Impozite și Taxe (la ghiseele institutiei din Centrul de Informatii 
pentru Cetateni), se comunică prin poștă, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice pe adresa 
de mail primalex@alexandria.ro sau ditlpf@alexandria.ro însoţite de actele de identitate ale proprietarului
si ale persoanelor care locuiesc efectiv in acest imobil. Formularele declarațiilor de impunere/rectificative 
sunt disponibile si online și pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, accesând 
adresa web: www.alexandria.ro . 

6.In urma depunerii declaratiilor privind taxa de salubrizare insotite de documentele justificative, 
se vor intocmii si transmite prin modalitatile de comunicare prevazute de Codul de procedura fiscala,
decizii de impunere cu sumele datorate, reprezentand taxa speciala de salubrizare.

7. În siuația în care intervin modificări în ceea ce privește numărul persoanelor din gospodarie 
cărora li se prestează serviciul de salubrizare dintr-un spațiu locativ sau după caz, alte modificări care vor 
determina recalcularea taxei speciale de salubrizare, proprietarul/ utilizatorul imobilului are obligatia ca, 
in termen de 30 de zile de la data la care au intervenit modificarile, să depună declarațiile de impunere 
rectificative, iar actualizarea taxei speciale de salubrizare datorată, operează începând cu data de întâi a 
lunii următoare aparitiei modificarii. Declarația de impunere rectificativă este insotită de documente 
justificative care să certifice modificările survenite (certificat deces, viza flotant, contract inchiriere sau de 
comodat, copie acte de identitate, etc).

8. În cazul dobândirii sau construirii unei imobil rezidențial/mixt în cursul anului, proprietarul  
acestuia are obligația să depună Declarația de impunere prevăzută în Anexa nr.1, in termen de 30 de zile 
de la data dobandirii/construirii şi datorează taxa specială de salubrizare începând cu data de 1 a lunii 
următoare dobândirii/construirii, proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în curs.

9. Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii este data prevăzută de art. 461 alin.(3) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completările ulterioare.

10. În cazul înstrăinării, desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună Declarația 
rectificativa privind scăderea de la plata taxei speciale de salubrizare la prezentul regulament, in termen 
de 30 de zile de la data la care a avut loc înstrăinarea demolarea sau distrugerea clădirii şi încetează să 
datoreze taxa specială de salubrizare, începând cu data de întâi a lunii următoare înstrăinării, desființării 
clădirii, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

11. Nedepunerea Declarațiilor de impunere/rectificative, la termenele stabilite pentru fiecare 
declarație de impunere/rectificativă, dă dreptul organului fiscal local să procedeze la impunerea din oficiu 
a taxei speciale de salubrizare. Astfel, obligația de plată se va stabili din oficiu (pentru 
proprietarii/utilizatorii de imobile), pe baza oricăror date și informații obținute de organul fiscal local
(date transmise de Directia de Evidenţă a Persoanelor Alexandria privind numărul de persoane inregistrate 
cu domiciliul/rezidenta la un imobil, precum si alte date obtinute de la institutii abilitate -Asociatii de 
Proprietari, CEZ,WIROM)

mailto:primalex@alexandria.ro
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12. Depunerea declaratiei neconforme cu realitatea, precum si depunerea acestora peste termenul 
legal, constituie contraventie si se sanctioneaza, conform prevederilor legale in materie de impozite si taxe 
locale.

13. Nedepunerea declaratiei de impunere si a declaratiei rectificative constituie contraventie si se 
sanctioneaza conform prevederilor legale in materie de impozite si taxe locale.

14. Proprietarul de imobil/utilizatorul poate depune declarația de impunere privind stabilirea taxei 
speciale de salubrizare ce a făcut obiectul deciziei de impunere emisă din oficiu și comunicată conform 
prevederilor legale, în termen de 60 zile de la data comunicării deciziei, sub sancțiunea decăderii.

15. Modelul „Declaratiei privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice” si modelul 
„Deciziei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice” sunt 
prevazute in Anexele nr. 1 si nr. 2 la prezentul Regulament.

16. Comunicarea deciziei de impunere privind stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare 
se face conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În cazul neluării la cunoștință de decizia de 
impunere privind stabilirea taxei de salubrizare stabilită din oficiu de către Direcția Impozite și Taxe a 
Primăriei Municipiului Alexandria, obligatia de plată a taxei speciale de salubrizare subzista, utilizatorii 
serviciului având obligația de a consulta site-ul Primăriei Municipiului Alexandria accesând adresa web
www.alexandria.ro, în vederea luării la cunoștință a obligației fiscale datorate.

CAPITOLUL III-TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE  SALUBRIZARE

1. Taxa speciala de salubrizare se datoreaza anual, cu termen de plata in doua rate egale, astfel:
- 31 martie inclusiv, pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie;
- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie.

In cazul in care taxa speciala de salubrizare stabilita este achitata integral, pana la primul termen de 
plata, nu se mai actualizeaza, pe parcursul anului fiscal, in cazul in care intervin modificari  semnificative 
ale costului serviciului de salubrizare care necesita majorarea cuantumului taxei/persoana /luna. 
2. Taxa specială de salubrizare se achită în contul RO51TREZ60621360206XXXXX, deschis la 
Trezoreria Municipiului Alexandria, Beneficiar Municipiul Alexandria, CUI 4652660.
3. Taxa specială de salubrizare se face venit la bugetul local al Municipiului Alexandria. 
4. Taxa specială de salubrizare se poate achita prin următoarele modalități de plată:

a) In numerar/card bancar prin POS la punctele de încasare ale Primăriei Municipiului Alexandria
- Directia Impozite si Taxe Locale, in Centrul de Informatii pentru Cetateni;

b) Plata on line – se poate efectua prin urmatoarele modalități:
ÿ prin intermediul platformei on line www.Ghiseul.ro; 

Pentru plăţile efectuate prin intermediul www.ghiseul.ro nu se percepe comision plătitorului, comisionul 
fiind plătit din bugetul local al Municipiului Alexandria;
- plata fără autentificare – se alege opţiunea “Plata fără autentificare”; 
- plata cu autentificare – se alege opţiunea “Plăţi cu autentificare”. În cazul în care se deține un cont de 
acces pentru Sistemul National Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP), prin aceasta 
modalitate se pot plăti numai impozitele si taxele existente la rolul nominal unic al contribuabilului.

c) Mandat postal- Contribuabilul se prezintă la oficiul postal si achită suma ce reprezintă taxa 
specială de salubrizare. 

d) Transfer bancar - Contribuabilul se prezintă la institutia bancara si achită suma ce reprezintă 
taxa specială de salubrizare. In cazul platilor prin virament, taxa se considera platita la data inscrisa de 
banca pe instrumentul de plata. 
5. Se pot efectua plati partiale lunare din cuantumul anual al taxei speciale de salubrizare, pana la 
stingerea obligatiei de plata, stabilita pe fiecare termen de plata.
6. Taxa specială de salubrizare platită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în condițiile 
prevederilor legale în vigoare.

http://www.ghiseul.ro/
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7. Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări de întârziere, 
precum si aplicarea masurilor de executare silita prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscala, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul majorărilor de întârziere este cel 
stabilit pentru neplata obligațiilor fiscale datorate organului fiscal local.

CAPITOLUL IV - SCUTIRI

Conform art.485 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal “autoritatile deliberative pot acorda 
reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale”. Astfel, se acorda scutire de la plata taxei speciale de 
salubrizare pentru următoarele categorii de persoane fizice:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare si persoanele fizice prevazute la art.1 din O.G. nr.105/1999 aprobata cu modificari 
si completari ulterioare prin Legea nr.189/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si 
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate.

CAPITOLUL V- DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR CASNICI AI 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

DREPTURI  UTILIZATORI   se stabilesc prin prezentul regulamentul, aprobat prin hotărâre a unităţii 
administrativ-teritoriale.

Persoanele fizice, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, au 
următoarele drepturi:

a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public de salubrizare;

b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale.

OBLIGATII UTILIZATORI se stabilesc prin prezentul regulamentul, aprobat prin hotărâre a unităţii 
administrativ-teritoriale.

Persoanele fizice, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, au 
următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare;

b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată reprezentand taxa speciala de salubrizare, în conformitate cu 
prevederile legale;

c) să nu împiedice în niciun fel accesul si să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de 
colectare şi al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;

d) să comunice în scris administratiei publice locale în termen de 30 pana la 30 zile, orice modificare a 
elementelor care au stat la baza stabilirii taxei speciale de salubrizare, atunci cand este cazul;

e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere;

f) alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, care fac referire la serviciul de salubrizare;
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g) să asigure preselectarea separată pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din 
activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul 
serviciului de salubrizare în acest scop distinct inscripţionate distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special 
amenajate;

h) să permita aplicarea de măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de 
sănătate publică teritorială;

i) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate 
cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale;

j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se 
depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

k) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii 
oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de 
deşeuri;

l) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, 
explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare 
veterinare sau de autorităţile de mediu;

m) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, 
înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul.

CAPITOLUL VI- ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE 

În vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de management integrat al deșeurilor, 
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municpiului Alexandria îndeplinesc 
următoarele atribuții:

1. Direcția Impozite și Taxe, care administrează fiscal taxa specială de salubrizare:
Stabilirea, impunerea, constatarea, incasarea si controlul taxei speciale de salubrizare, precum si 

sanctionarea abaterilor, se va realiza de catre Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei 
Alexandria, conform prevederilor  legale in vigoare in materie de impozite si taxe locale.

2.Arhitect Sef - Compartimentul Protectia Mediului:
a) prin reprezentantii săi, verifica şi confirmă împreună cu ADI MANAGEMENTUL 

DEȘEURILOR TELEORMAN activităţile Serviciului de salubrizare prestate de către operatorii 
serviciului.

b) Întocmesc anual propunerile de buget pentru plata contravalorii activităţilor serviciului de 
salubrizare delegate către operatorul judeţean.

3. Direcția Economică:
Efectuează plata contravalorii serviciilor de salubrizare pe baza facturilor emise de către ADI 

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN, cu respectarea Ordinului nr.1792/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale.

4.Direcția Juridic Comercial - Birou Recuperare Creanțe Executare Silită-desfășoară 
activitatea de executare silită a sumelor restante, în vederea colectării la bugetul local al 
Municipiului Alexandria a taxei speciale de salubrizare.
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CAPITOLUL VII- CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 

1. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin 
acesta, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracţiuni, constituie contravenţii.

2. Constituie contravenţie pentru utilizatorii serviciului de salubrizare următoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere/rectificative privind stabilirea taxei speciale de 

salubrizare;
b) nedepunerea declarațiilor de impunere/rectificative privind stabilirea taxei speciale de salubrizare;
3.  Contravențiile la pct. lit.a se sancționează cu amendă de la 79 lei la 315 lei, iar cele prevăzute la lit. 

b) cu amendă de la 315 lei la 785 lei.
4. Constatarea contravențiilor și aplicarea sacțiunilor se fac de către primar și persoane împuternicite 

din cadrul autorității publice locale.
5. Limitele amenzilor prevăzute la alin. 3 se actualizează prin hotărâre a consiliului local, conform 

prevederilor Codului fiscal .
6. Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII - DISPOZIȚII FINALE

1. Prezentul Regulament se aplică de la data de 1 ianuarie 2022.
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organul fiscal local se realizează cu respectarea 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), cu modificările ulterioare, în scopul exercitării atribuţiilor de administrare a creanţelor 
fiscale.
3. Orice modificare a legislaţiei incidentă în domeniu sau a actelor de autoritate, modifică de drept 
prevederile prezentului Regulament.
4. Anexele nr.1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Impozite si Taxe Locale din 
cadrul Primariei municipiului Alexandria, Directia de Evidenta a Persoanei, Directia Juridic Comercial, 
Directia Economica, Directia Tehnic Investitii si alte servicii sau compartimente din cadrul institutiei.
6. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica prin publicarea unui anunt pe site-ul propriu: 
www.alexandria.ro, prin afisare la sediul Primariei si in mass-media locala.
7. Impotriva hotararilor de Consiliu local, prin care se adopta taxe speciale, persoanele interesate pot face 
contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora.

Presedinte de sedinţa:
Consilier,

Silvia Cobârlie

http://www.alexandria.ro/
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PRIMARIA ALEXANDRIA Anexa nr. 1
Directia Impozite si Taxe Locale la Regulament
Str. Dunarii nr. 139, tel.0247/317732, 317733
Cod fiscal ___________
Nr. ______ / _________

Declaratie
Privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice

Subsemnatul ______________________________________________________ , CNP 

_____________________________, BI/CI seria _____, nr. ______________,  cu domiciliul in judetul 

Teleorman, municipiul Alexandria,str. ____________________,nr._______, bl. _______, sc. _______, 

ap. _______, declar pe proprie raspundere ca detin in proprietate urmatoarele imobile : 

Nr.
Crt.

Adresa imobil Numar 
persoane

Taxa
(lei/persoana)

Imobil 
locuit/nelocuit

Suma de plata
aferenta taxei de
salubrizare

Data , Semnatura,

Nota: Orice modificare a componentei membrilor unitatii locative declarate, ma angajez sa o declar in 
termen de 30 zile, printr-o noua declaratie de impunere.

∑ se va completa o singura declaratie pentru toate imobilele detinute



9

PRIMARIA ALEXANDRIA Anexa nr. 2
Directia Impozite si Taxe Locale la Regulament
Str. Dunarii nr. 139, tel.0247/317732, 317733
Nr. ______ / _________

Decizie de impunere
Anul 2022

Pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice
Nr. rol nominal unic_______________

D-lui/D-nei ______________________________________________________________, 

identificat/a prin CNP ________________________, BI/CI seria ____, nr. __________, cu domiciliul in 

judetul Teleorman, municipiul Alexandria, str. _____________________________,

nr. _______, bl. __________, sc. _____, et. ______,  ap. ______, conform prevederilor 

„HCL nr. ...../2021 privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2022, i se stabilesc urmatoarele 
obligatii de plata privind taxa speciala de salubrizare:

Nr.
Crt.

Adresa imobilului Taxa de
salubrizare 
(lei/persoana)

Suma de plata
aferenta taxei
speciale de
salubrizare

Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare la termenele prevazute in Regulament, se percep 
majorari de intarziere de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, pana la data platii, inclusiv,
conform Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform actelor 
normative in vigoare in cazul in care intervin modificari.   

Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
Impotriva acestui act administrativ se poate face contestatie in termen de 45 de zile de la 

comunicare, la Primaria  Alexandria.

Conducatorul organului fiscal Intocmit, azi data de
.............,..…………….                                                 ………………………              
Prenume, nume, ştampila              functia, prenume si nume


